Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
1 de desembre de 2015, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 56, que va tenir lloc el dia 24 de novembre de 2015.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10092, de 25 de novembre de 2015,
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 378/2015, interposat contra la
resolució desestimatòria per silenci administratiu de la sol.licitud d’indemnització per
danys en un vehicle.
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10093, de 25 de novembre de 2015,
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 365/2015, interposat contra la
resolució del regidor delegat de Governació de 16/7/2015 que desestima la petició de
pagament de la gratificació per anys de servei.
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10094, de 25 de novembre de 2015,
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 229/2015, interposat contra la
resolució del Regidor delegat d’Hisenda de 7/7/2014 que desestima el recurs de
reposició presentat contra la liquidació de l’IBI corresponent a l’exercici 2014 de la
finca del carrer de la Mel, núm.7.
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10190, de 20 de novembre de 2015,
sobre sol·licitar, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona que per torn
correspongui, autorització judicial d’entrada a l’establiment bar situat al carrer Major,
núm. 39 bx “Bar El Porró” de Manresa per materialitzar l’execució subsidiària aprovada
per resolució de data 9 de novembre de 2015 consistent en l’execució material de la
mesura cautelar de prohibició d’utilitzar l’establiment obert al públic mitjançant el
tancament i el precinte per un termini de tres mesos.

Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la revisió de preus del contracte que consisteix en la prestació del servei de
missatgeria i correspondència de l’Ajuntament de Manresa
Aprovat un encàrrec de gestió a la mercantil Foment de Rehabilitació Urbana de Manresa
SA pels treballs de suport tècnic a l’Ajuntament de Manresa, en matèria de gestió
patrimonial.

Àrea de Territori i Millora Urbana
Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural
Aprovada la 2a modificació del contracte d’obra Projecte executiu de rehabilitació i reforç
estructural del Pont Nou, fases 1 i 2, en el marc d’un programa complementari de
generació d’ocupació.
Aprovada la revisió de preus del contracte de serveis que consisteix en els tractaments
fitosanitaris, endoteràpia vegetal i control biològic a l’arbrat viari de Manresa.
Aprovada l’adquisició directa de tres entitats de la finca situada al carrer Montserrat núm.
4, d’una finca situada al carrer de Sant Bartomeu núm. 4 (Interior) i d’una finca situada al
camí de la Cova núm.11 de Manresa, propietat totes elles de la societat municipal
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (FORUM,SA) .
Aprovada l’adquisició directa d’una finca situada al carrer Baixada dels Jueus núm. 5, 7 i
9 propietat de la societat municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa
(FORUM,SA).

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei educatiu de suport a la llar
d’infants municipal de Bressolvent.

Regidoria delegada d’Acció Social i Cooperació
Aprovada la devolució de garantia del contracte de la concessió administrativa del servei
d’ajut a domicili municipal.

